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BAB 3 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Metode dan Alasan menggunakan Kualitatif 

Metode penelitian ini, menggunakan metode penelitian kualitatif 

deskriptif studi kasus yang berarti penelitian eksplorasi yang menggunakan 

dalam pemahaman variabel (Burhan Bungin 2013:49). Hal tersebut berarti 

menggunakan wawancara mendalam selama melakukan penelitian (Burhan 

Bungin 2013:49). 

Beberapa alasan dalam penelitian ini, diantaranya adalah untuk 

mengetahui sudut pandang dalam pemikiran responden sehingga data lebih 

detail dan jelas. Hal tersebut bertujuan untuk menambahkan informasi dalam 

pembahasan pada hasil penelitian. Oleh sebab itu, penting bagi peneliti untuk 

mengetahui sudut pandang dalam pemikiran responden. 

3.2 Tempat Penelitian 

Tempat penelitian dalam peneliti dilakukan di Surabaya Barat, 

Indonesia. 

3.3 Instrumen Penelitian 

Berdasarkan Burhan Bungin (2013:71), menyatakan bahwa instrumen 

penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri sehingga reliabilitas, validitas 

pengukuran dan alat ukur. Reliabilitas dan validitas ditujukan pada kelayakan 

dan kredibilitas peneliti. Pengukuran dan alat ukur dalam penelitian kualitatif 
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merupakan responden dan daftar pertanyaan dalam wawancara. Burhan 

Bungin (2013:72) juga menyatakan bahwa instrumen penelitian adalah 

peneliti itu sendiri sehingga tidak perlu membutuhkan banyak alat bantu 

instrumen penelitian. 

3.4 Sampel Sumber Data 

Burhan Bungin (2013:128) menjelaskan bahwa sampel data yang 

digunakan adalah data kualitatif yang berdasarkan data pengalaman individu. 

Hal tersebut berarti tentang konsumen yang bertujuan untuk mengetahui 

sudut pandang konsumen. Sumber data melalui data primer dan data 

sekunder. Data primer merupakan data yang diambil di lapangan secara 

langsung sedangkan data sekunder merupakan data penelitian dari penelitian 

lain.  

Burhan Bungin (2013:108) menjelaskan bahwa metode sampling 

penelitian merupakan teknik dalam mengambil sampel dalam penelitian. Pada 

penelitian ini, metode sampling yang diambil adalah purposive sampling. 

Purposive sampling berarti sampel dalam penelitian mengutamakan tujuan 

penelitian. Purposive sampling menurut sugiyono (2016:124) merupakan 

sampling berdasarkan pertimbangan tertentu. Oleh karena itu, dalam sampel 

penelitian berdasarkan kriteria sebagai berikut : 

1. Konsumen wanita kelahiran mulai umur 17 tahun – 28 tahun dan 

pernah membeli produk fashion (kosmetik/pakaian) secara online lebih 

dari 1 kali 



	   21	  

2. Praktisi atau ahli brand yang memiliki pengalaman sebagai expertise 

atau dosen yang mengetahui tentang brand lebih dari 2 tahun  

3. Pelaku bisnis online atau produsen online lebih dari 2 tahun yang 

berdomisili di Surabaya Barat. 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian sebagai 

berikut :  

1. Wawancara 

Berdasarkan Burhan Bungin (2013 : 133) menyatakan bahwa 

wawancara sering disebut sebagai interview yang artinya adalah 

memperoleh informasi untuk tujuan penelitian dengan cara melakukan 

tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden. 

Wawancara digunakan oleh peneliti untuk melakukan beberapa pertanyaan 

dari konsumen dalam menjalankan bisnisnya masing – masing. 

Wawancara tersebut dilaksanakan secara wawancara terarah yang artinya 

lebih sedikit formal dan sistematik dibandingkan dengan wawancara 

mendalam yang sesuai kriteria yaitu : 

A. konsumen wanita kelahiran mulai umur 17 tahun – 28 tahun dan 

pernah membeli produk fashion (pakaian) secara online lebih dari 1 

kali 

B. Praktisi atau ahli brand yang memiliki pengalaman sebagai expertise 

atau dosen yang mengetahui tentang brand lebih dari 2 tahun  
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C. pelaku bisnis online atau produsen online lebih dari 2 tahun 

berdomisili Surabaya Barat 

 

2. Dokumenter 

Berdasarkan Burhan Bungin (2013:153) menyatakan bahwa 

metode dokumenter merupakan metode pengumpulan data yang 

digunakan dalam metodologi penelitian sosial yang berarti penelusuran 

melalui data historis. Dokumenter digunakan oleh Penelitian berdasarkan 

pada dokumen – dokumen terutama pada dokumen resmi. Dokumen resmi 

didasarkan pada dokumen ekstern. Dokumen ekstern didasarkan pada 

buku – buku yang berhubungan dengan topik, jurnal penelitian, dan artikel 

– artikel yang dapat digunakan sebagai penelitian. 

3.6 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan berdasarkan pada berbagai 

macam sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang 

bermacam – macam (triangulasi) dan dilakukan secara terus menerus sampai 

data jenuh ditemukan (Sugiyono 2016:333). Sugiyono (dalam 

Bodgan)(2016:334) analisis data merupakan pencarian data dan menyusun 

data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, cacatan lapangan 

dan bahan – bahan lain sehingga mudah dipahami oleh Pembaca. Menurut 

Sugiyono (dalam Miles dan Huberman) (2016:337), aktivitas dalam analisis 

data adalah sebagai berikut : 

1. Reduksi Data 
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Perolehan data dalam lapangan memiliki jumlah yang banyak 

sehingga perlu dicatat secara rinci. Dengan data yang semakin banyak, 

data akan semakin kompleks dan rumit sehingga diperluka reduksi data 

(Sugiyono 2016:338). Reduksi data hanya diperlukan hal yang pokok yang 

digunakan dalam penelitian (Sugiyono 2016:339).  

2. Penyajian Data 

Setelah reduksi data dilakukan, langkah berikutnya adalah 

penyajian data. Penyajian data dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, pie 

chart, dan sejenisnya. Hal tersebut akan tersusun dalam pola dalam 

hubungan sehingga mudah dipahami (Sugiyono 2016:341).  

3. Verifikasi 

Tahap terakhir dalam analsis data merupakan verifikasi. Verifikasi 

data dalam penelitian kualitatif merupakan kesimpulan dari analisis data. 

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif bertujuan untuk menjawab 

rumusan masalah. Hal tersebut diharapkan untuk mengetahui temuan baru 

yang belum pernah ada (Sugiyono 2016:345). 

3.7 Pengujian Keabsahan Data 

3.7.1 Validitas  

Berdasarkan Sugiyono (2016:363) bahwa ada dua macam validitas 

penelitian yaitu validitas internal dan validitas eksternal. Validitas internal 

berhubungan dengan akuratnya desain penelitian dengan hasil yang akan 

dicapai. Validitas eksternal berhubungan dengan akuratnya hasil penelitian 

yang dapat diterapkan pada generalisasi terhadap populasi dan sampel 
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diambil. Sugiyono (2016:372) menjelaskan bahwa uji validitas yang 

digunakan menggunakan triangulasi. Hal tersebut berarti triangulasi dalam 

pengujian validitas berarti sebagai mengecek data dalam berbagai sumber. 

Pada penelitian ini, menggunakan triangulasi sumber. Sugiono (2016:373) 

menyatakan bahwa triangulasi sumber digunakan untuk menguji validitas 

internal dilakukan dengan mengecek data yang diperoleh melalui beberapa 

sumber. Dalam penelitian ini, sumber data yang diambil berdasarkan 

respoden dengan kriteria sebagai berikut : (1)konsumen wanita kelahiran 

mulai umur 17 tahun – 28 tahun dan pernah membeli produk fashion 

(pakaian) secara online lebih dari 1 kali; (2) Praktisi atau ahli brand yang 

memiliki pengalaman sebagai expertise atau dosen yang mengetahui 

tentang brand lebih dari 2 tahun (3) pelaku bisnis online atau produsen 

online lebih dari 2 tahun berdomisili di Surabaya Barat. 

3.7.2 Reliabilitas 

Sugiyono (dalam Susan Stainback (1988) 2016:364) menyatakan 

bahwa realibilitas sering didefinisikan sebagai konsistensi dan stabilitas 

dari data atau penemuan. Berdasarkan Sugiyono (2016:364) menyatakan 

bahwa realibilitas berhubungan dengan derajat konsistensi dan stabilitas 

data. Sugiyono (2016:365) menyatakan bahwa dalam penelitian kualitatif, 

data dinyatakan valid, jika tidak ada perbedaan antara laporan yang diteliti 

dan kenyataan yang terjadi pada penelitian. Uji realibilitas berdasarkan 

Sugiyono (2016:376) dalam penelitian kualitatif merupakan laporan 
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penelitian harus jelas, rinci, sistematis dan dapat dipercaya sehingga 

pembaca menjadi jelas dalam hasil penelitian. 

	  


